ASSOCIAÇÃO NUVEM VITÓRIA

PROGRAMA
CORPORATIVO
DE SONO
Formação para Colaboradores

E SE
O RONALDO
NÃO DORMISSE?
“Se é inaceitável
que um jogador
como o Ronaldo
saia à noite
antes de um
jogo importante,
por que
toleramos que o
líder, que
administra
empresas com
orçamentos de
milhões, não
durma?”

Num relatório recente, a
consultora McKinsey
afirma que a qualidade
do sono compromete
quatro tipos de
comportamentos esperados
de um bom líder:
orientação para resultados,
resolução de problemas,
procurar outras
perspetivas e apoiar os
outros.

Frederico Porto,
médico psiquiatra e professor
da Fundação Dom Cabral
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DOS COLABORADORES
QUE DORMEM MAL...

32%
sentem-se cansados
constantemente

31%

indicam notar problemas
de memória

30%
sentem irritabilidade
excessiva

03

A IMPORTÂNCIA
DO SONO
A rotina diária exige tempo,
energia e flexibilidade, obrigando
grande parte das pessoas a
descurar o seu período de
descanso. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde,
40% da população mundial
dorme mal, fruto de insónias e
outros distúrbios do sono.
Estudos da Academia
Americana de Medicina do Sono
indicam que colaboradores que
sofrem com insónias produzem,
em média, o equivalente a
menos 11 dias por ano. Para o
país, isso representava um
prejuízo anual de 63 mil
milhões de dólares.
Em Portugal, 20% das pessoas
têm problemas em adormecer e
60% têm problemas de sono.

A falta de sono é um dos
principais motivos para uma
produtividade baixa e contribui
também para o absentismo
laboral.

Colaboradores em
privação de sono são
menos produtivos e
menos capazes de
tomarem boas decisões
Além das patologias do sono,
cujas mais comuns são insónia e
apneia, há outra tendência que
tem influências graves na saúde:
a restrição. Isto é, quando
alguém opta por dormir menos
do que deveria ou, por outras
palavras, fazer outras coisas em
detrimento do seu descanso.
Criou-se, também, na sociedade
a ideologia de que dormir é
uma perda de tempo e que é
um hábito para preguiçosos.
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PROMOVA O
DESCANSO DA
SUA EQUIPA
COM ESTE PROGRAMA
CORPORATIVO DE SONO

Fornecemos dicas e
estratégias práticas para
melhorar a higiene do sono.
Fazemos com que sua
equipa aprenda a prioritizar
as horas de sono e assim
atinja o desempenho
máximo.
O sono é essencial para o
bem-estar físico, mental e
emocional.

Empresas que oferecem
programas de saúde do sono
verificam:
Menos relatórios de impacto
negativo na produtividade
Menos exemplos de
colaboradores que
adormecem no trabalho
Colaboradores mais felizes e
mais produtivos
Melhoria nos indicadores de
gestão de pessoas e de
negócios
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TRABALHO
POR TURNOS
A alteração dos hábitos de
vida, alimentares e de sono
resultantes do trabalho por
turnos aumenta o risco de
obesidade, diabetes tipo II,
doenças cardiovasculares,
problemas digestivos e
deficiência de vitamina D - se
houver baixa exposição solar.
Estudos indicam que o corpo
poderá nunca se adaptar a um
trabalho por turnos, mas há
uma série de alterações

Em Portugal, mais de 750 mil pessoas
trabalham por turnos, cerca de 500
mil em horário noturno e mais de 2
milhões aos fins de semana.

comportamentais, fáceis de
incluir na rotina destes
colaboradores, que contribuem
para um sono adequado.
Estas ferramentas práticas são
apresentadas ao longo desta
formação, e quando aplicadas
contribuem para a eliminação
de acidentes e lesões
relacionadas com a fadiga, que
por sua vez reduzem os custos
de compensação nestas
situações.
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EQUIPA
DE FORMADORES

TERESA REBELO
PINTO
PSICÓLOGA
Psicóloga e Somnologista;
Detentora de um Mestrado
integrado em Psicologia na
área Educacional (ISPA-IU) e
uma Pós-graduação em
Ciências do Sono (FML).
Possui uma vasta experiência
de avaliação psicológica e
psicoterapia com adultos e
jovens, com problemas
relacionados sobretudo com
ansiedade, depressão, stress e
distúrbios de sono.
Voluntária da Associação
Nuvem Vitoria.

SUSANA JOÃO
CONTADORA DE
HISTÓRIAS
Nasceu em Lisboa, em 1977.
Atriz e animadora
sociocultural / técnica
psicossocial, cedo começou a
trabalhar nestas duas áreas.
Percorreu parte do mundo em
projetos de prevenção
primária e de integração
social. Movida pelo desejo de
ensinar/integrar através das
artes, deu aulas de teatro a
grupos em risco de exclusão
social. É formadora e
contadora de estórias na
Associação Nuvem Vitória.
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CLIENTES QUE JÁ DORMEM MELHOR

"Este programa teve um efeito imensurável na minha
capacidade de tomar decisões críticas para a minha empresa."
DIRETOR EXECUTIVO

"No meu trabalho, dormir o suficiente é crucial. Aprendi
dicas muito práticas que se tornaram parte da minha rotina
diária, mesmo um ano depois."
GESTOR
RECURSOS HUMANOS

"Costumava dormir seis horas por noite e achei que estava
tudo bem. Este programa mudou minha vida!"
COORDENADOR DE
PROJETO
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SERVIÇOS
STANDARD

PREMIUM

€600

€750

Programa para 25
pessoas

Programa para 25
pessoas

(+ €20 por pessoa extra)

(+ €20 por pessoa extra)

Formação de 2h30

Formação de 2h30

Fatura donativo com
majoração fiscal

Certificação DGERT
Isento de IVA

NOTA: Os valores aplicam-se à área da Grande Lisboa. Acima de 50 km de
distância, acrescem valores de deslocação e eventual alojamento.

Plano de Formação:
I Parte
Importância do sono no adulto e técnicas para melhorar a
qualidade do sono
II Parte
Importância do sono quando temos crianças
III Parte
Técnicas para contar histórias de embalar e exercícios de
relaxamento
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NUVEM
VITÓRIA
A ASSOCIAÇÃO NUVEM
VITÓRIA NASCEU EM
2016 E TEM COMO
MISSÃO PRINCIPAL
CONTRIBUIR PARA
MELHORAR O SONO
DAS CRIANÇAS,
NOMEADAMENTE EM
HOSPITAIS, ATRAVÉS
DA PRESENÇA DE
CONTADORES DE
HISTÓRIAS
VOLUNTÁRIOS QUE,
TODAS AS NOITES,
LEEM HISTÓRIAS DE
EMBALAR NAS
PEDIATRIAS.
CIENTE DA
IMPORTÂNCIA QUE O
SONO, ADEQUADO E
DE QUALIDADE, TEM
PARA A VIDA DE
TODOS, DESENVOLVE
AINDA FERRAMENTAS
E COMPETÊNCIAS QUE
PROPICIEM UM
AMBIENTE FAVORÁVEL
E EQUILIBRADO PARA
UMA NOITE DE SONO
RECUPERADORA.

WWW.NUVEMVITORIA.PT

